ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за периода 22 юли - 31 декември 2011 година

В годишния финансов отчет на Предприятието са представени придобитите през 2011 година
нематериални дълготрайни активи, които се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация и загуба от обезценка. Ръководството оценява дали полезния живот на нематериалните
активи е ограничен или неограничен. За НДА с неограничен полезен живот амортизация не се начислява.
Амортизацията на активите с ограничен полезен живот се начислява в отчета за приходите и разходите на
база линеен метод за очаквания срок на техниа полезен живот.
Определеният полезен живот на активите е както следва:
Полезен живот
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Начисляването на амортизацията започва през месеца, следващ месеца, в който активът е наличен за
употреба и се прекратява от началото на месеца следващ месеца, в който амортизируемият актив е
изваден от употреба.
Не се начисляват амортизации на земите, разходите за придобиване на дълготрайни активи и напълно
амортизираните активи.
3.2.

Обезценка на дълготрайни материални активи

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Ръководството на Предприятието прави преценка дали
съществуват индикации за обезценка на дълготрайните нематериални активи. В случай, че се установи,
че такива индикации съществуват, се изготвя приблизителна оценка на възстановимата стойност на
съответния актив.
Възстановимата стойност е по-високата сума от нетната продажна цена и стойността му в употреба.
Когато възстановимата стойност на даден актив (или на обект генериращ парични постъпления) е пониска от балансовата му стойност, последната се намалява до размера на възстановимата стойност.
Загубата от обезценка се признава веднага като разход в отчета за приходите и разходите.
3.3.

Финансови инструменти

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно, както финансов актив в едно
предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.
Финансовите активи и пасиви се признават в счетоводния баланс, когато и само когато Предприятието
стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите активи се отписват от счетоводния
баланс, след като договорните права за получаването на парични потоци са изтекли или активите са
прехвърлени и трансферът им отговаря на изискванията за отписване, съгласно изискванията на СС 32
Финансови инструменти. Финансовите пасиви се отписват от счетоводния баланс, когато и само когато
са погасени – т. е. задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.
ПРИ

ПЪРВОНАЧАЛНОТО ИМ ПРИЗНАВАНЕ ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ (ПАСИВИ) СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ И ВСИЧКИ

РАЗХОДИ ПО СДЕЛКАТА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЯТО ВЪЗНИКВАТ ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ (ПАСИВИ).
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